Referat af Grønt Råds møde mandag den 28/5 2018
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening (formand)
Jens Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Ingemann Klausen stedfortræder for Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund
Fredensborg
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Torben Forskov, udpeget af Byrådet
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Afbud fra:
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Bente Nielsen, Friluftsrådet

Lene Brøndal, Referent, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv (CBME)
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Klimatilpasning status og plan. Monica Højgaard Nielsen (CBME)

3.

Oplæg om Nordsjællands Park og Vej herunder kommunikation med borgerne.
Nikolaj Brejl, Parkforvalter, Nordsjællands Park og Vej (NSPV)

4.

Fremtidens Nivå bymidte. Jane Riskjær (CBME)

5.

Dialogmøde med politikerne tirsdag den 18/9.
Hvordan kunne I tænke jer at præsentere rådet og dets arbejde for
politikerne?
Er der særlige spørgsmål eller emner som I gerne vil drøfte med politikerne.
Medbring forslag!

6.

Meddelelser:
1. Status vedr. forslag til ændring af kommissoriet.
2. Status for processen med oprensning af Karlebo skydebane.
3. Kystadministration i kommunen.
4. Status vedr. Lergravene og Nivå Havn og Strandpark

7.

Eventuelt
1. Udlevering af nyt cykelkort for Nivå.
2. Formidling - film om rotter.
3. Landbomøde på rådhuset.

Referat
Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Klimatilpasning status og plan.
(PP vedlagt)
Monica Højgaard Nielsen (CBME) gennemgik status for indsatsen 2014-2017. Hun
forklarede bl.a. om risikoanalysen og de prioriterede indsatsområder. Se PP om
klimatilpasning.
Der arbejdes med en ny klimatilpasningsplan, hvis høringsudkast nu er færdig og udsendt i
8 ugers høring. I er meget velkommen til at komme med høringssvar.
https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/hoering-af-forslag-tilkommuneplantillaeg-nr--4-samt-forslag-til-klimatilpasningsplan-2018
På mødet blev det foreslået, at kommunen drøfter med Forsyningen, om der kan gives
tilskud til opsamling af regnvand i tanke på enkeltejendomme. Begrundelsen var at det
måske kunne reducere mængden af regnvand særligt i fælleskloakerede områder.
Der blev også peget på at have særligt fokus på fredede og bevaringsværdige huse på
syldsten i forbindelse med ”tålekrav” i forhold til hvor højt op ad soklen vand kan stå ved
oversvømmelser/skybrud. Et hus på syldsten har normalt ikke tæt sokkel.
I forbindelse med den kommende spildevandsplanlægning blev foreslået fokus på
miljøskadelige stoffer som anvendes til fx rensning af tage især i separatkloakerede
områder.
Ad. 3. Oplæg om Nordsjællands Park og Vej (NSPV)
(PP vedlagt)
Nikolaj Brejl fra NSPV fortalte om organisationen og driftsenhederne. Derefter beskrev han
kommunikationen med borgere og andre.
Han kunne fortælle, at med et tip fås den præcise lokalitet med et billede, og en opgave der
kan prioriteres og nemt kan sendes videre til udførsel hos den relevante medarbejder. ”Giv
et tip” har fået mere fokus og tipsene bliver set, prioriteret og så vidt mulig besvaret i
systemet inden 5 hverdage. Som udgangspunkt får man ikke svar på et tip, men man kan
gå ind og se status på NSPVs hjemmeside under Giv et tip/Statusoversigt. Hvis man oplyser
sin e-mail adresse modtager man et referencenr. som kan bruges til at følge sagen.
Tip fx gerne om bjørneklo.

Rådets medlemmer anbefalede, at NSPV arbejder hen imod et mere landsdækkende APPsystem, da det ikke altid er til at vide hvilken kommune man befinder sig i, når man gerne
vil give et tip.
Der var spørgsmål fra rådets medlemmer til forskellige plejeformer.
Der blev efterspurgt mere dialog mellem NSPV og det Grønne Råd. NSPV inviteres 2x årligtdvs. på hvert andet møde, til at give oplæg om særligt prioriterede indsatsområder, hvilket
samtidig vil give mulighed for dialog.
Ad. 4. Fremtidens Nivå bymidte
(PP vedlagt)
Jane Riskjær fra CBME gav en status for hvor langt processen er, med milepæle i form af
udarbejdelse af en strategisk byudviklingsplan. Udviklingsarbejdet er pt. i programfasen,
hvor der analyseres og lyttes til borgere. Programmet skal behandles af Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget den 5. september 2018, hvorefter det egentlige arbejde med en strategisk
byudviklingsplan kan igangsættes. Der har været og vil løbende være stor inddragelse af
borgerne og de mange interessenter i området. Hun beskrev de mange ønsker til ændret
udnyttelse af bymidten.
Der er fokus på sammenhængskraft både indadtil og i forhold til omgivelserne og at skabe
liv i Nivå bymidte. En centralt beliggende bypark blev drøftet på mødet.
Der afholdes flg. arrangementer: den 13. juni og den 21. juni har planværkstedet
aftenåbent. Her er der mulighed for at komme på byvandring og drøfte byliv, mødesteder
og trafik.
Planværkstedet har åbent tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10-14.
Alle er velkommen. Se i øvrigt kommunens hjemmeside.
Ad. 5. Dialogmøde med politikerne den 18/9
Det blev aftalt:
At Grønt Råd præsenteres kort med de temaer, som har været behandlet i det sidste års tid
(formanden). (5 min)
At hvert medlem af rådet præsenterer sig selv, foreningen/organisationen og fortæller om
evt. mærkesager. (1 min)
At udvalgsformanden for PMK kort præsenterer udvalgets arbejdsområde. (5 min)
At hvert medlem af udvalget præsenterer sig selv, politisk tilhørsforhold og fortæller om
evt. mærkesager.(1 min)

Derefter følger en temadrøftelse, hvor ét medlem af Grønt Råd giver et kort oplæg hvorefter
udvalget fortæller, hvordan der er arbejdet med emnet de sidste 1-2 år.
Efterfølgende/sideløbende drøftes temaet af alle deltagere i dialogmødet.
FORESLÅEDE TEMAER:
Tonny foreslog, at han ville give et lille oplæg på et par minutter om klimamålet på 25 %
CO2 reduktion inden 2020. Politikerne vil blive spurgt om hvilken indsats kommunen har
gjort de sidste par år inden for ”egen husholdning” og i kommunen som geografisk område,
samt hvilke planer og visioner der er for de kommende år.
Det blev aftalt på Grønt Råds møde at der skulle/kunne være op til 3 temaer til drøftelse.
I bedes inden 14 dage efter referatet er udsendt, fremsende forslag til temaer til formanden
eller sekretæren. Herefter træffer formanden og sekretæren beslutning om hvilke temaer
der drøftes på dialogmødet.
På dialogmødet i 2016 med politikerne blev flg. emner behandlet: Klimatiltag i kommunen,
indsatsen vedr. stier og sammenlægning på forsyningsområdet. Sidste år var emnet
benyttelse og beskyttelse af naturen i forbindelse med lergravsområderne ved Nivå.
Det blev aftalt, at dialogmødet til næste år forsøges påbegyndt på Grønt Råds møde to
møder før dialogmødet.
Ad. 6. 1. Status vedr. forslag til ændring af kommissoriet.
Kommissoriet var til behandling i Byrådet samme aften som Grønt Råds møde blev afholdt.
Lene Brøndal fra CBME orienterede om dagsordenspunktet indhold, herunder
styrelsesvedtægtens rammer og udvalgenes indstillinger til Byrådet.
Byrådet har efter indstilling fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK) og Økonomiudvalget
vedtaget flg.:
”1. At det eksisterende kommissorium bibeholdes med flg. tilføjelse: at efter nærmere skøn
i enkelte sager, som refererer direkte fx til Infrastruktur og Teknikudvalget, inddrages dette
udvalg.
2. At der afholdes dialogmøde mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
3. At mødet afholdes den 18. september 2018.
4. At der udsendes referat fra Grønt Råds møder til Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets
medlemmer.”
På den baggrund vil kommissoriet blive tilrettet pr. 28/5 2018. Det ændrede kommissorium
udsendes til rådets medlemmer når det foreligger.
Referater af Grønt Råds møder fremsendes derfor, med dette referat som det første,
fremover til PMK- udvalgets medlemmer.

Ad. 6.2. Status for processen med oprensning af Karlebo skydebane.
(PP vedlagt)
Der er politisk besluttet at skydebanen skal oprenses med henblik på at tage området ud af
registreringen som forurenet grund.
Der arbejdes på at gennemføre en testdag hvor maskiner og rensemetoder afprøves.
Birgitte Garde fra Ornitologisk forening udleverede et kort over ynglende græshoppesangere
mv. i området. Kortet viderebringer administrationen til Niras, som er rådgiver for
oprydningen, så rederne kan sikres mod ødelæggelse såfremt testdagen afvikles i
ynglesæsonen. Ønsket er også at kortet anvendes med henblik på at indarbejde hensynet til
græshoppesangeren i den fremtidige genopretning og drift af arealet.
Ad. 6.3. Kystadministration i kommunen.
(PP vedlagt)
Kystdirektoratet er myndighed for kystsikring, men nu overgår opgaver til kommunen pr
1/9. Samtidig er der lagt op til en række liberaliseringer af lovgivningen.
Ad. 6.4. Status vedr. Lergravene og Nivå Havn og Strandpark.
I januar 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe på 35 personer, som består af borgere og
foreninger med interesse i området og kommunens administration.
Der har været holdt en række arbejdsgruppemøder, hvor gruppen har diskuteret,






Målgruppen for området
Områdets rolle i Nivå,
Hvad skal området rumme og ikke rumme
Parkering, toiletforhold og formidling
Områdets sammenhæng med resten af byen

Den 16. maj var borgerne i Nivå inviteret på rundtur i lergravsområdet og efterfølgende
dialogmøde, hvor arbejdsgruppens arbejde blev fremlagt.
Hovedgrebet i helhedsplanen er, at området opdeles i zoner:
Områder med aktiviteter og god tilgængelighed (Vest for Kystbanen)



Områder, hvor der indrettes til småbørnsleg (sydøstlige del af engen)
Område med etablering af et Skovtårn, hvor der er fokus på formidling (nordøst for
sø 1)
 Område hvor der indrettet til hundeleg (den nordvestlige del af engen)
Områder med små indgreb, hvor der er fokus på naturen (øst for Kystbanen)



Der etableres en hovedsti, så det er muligt at komme rundt om sø 3
Enkelte af de eksisterende trampestier gøres mere tilgængelige. Dermed bliver det
muligt at komme ud til interessante fikspunkter og samtidig bliver trafikken styret en
bestemt retning, så andre områder ligger mere urørt hen.

Frem til den 1. juni er arbejdet udstillet på Nivå Bibliotek og det muligt at komme med
bemærkninger til forslaget til helhedsplanen. Til august bliver forslaget forelagt Fritids- og
Idrætsudvalget. Det forventes at planen godkendes endeligt i oktober.
På mødet blev kort over lergravssøerne med forslag til tiltag udleveret til medlemmerne.
Se vedlagte helhedsplan for lergravene.
Nivå Havn og Strandpark
Analysearbejdet er tilendebragt. Der er lavet:


Kortlægning af trafik og mobilitet, herunder sammenhængen mellem havnen,
stranden og bymidten
 Kortlægning af de klima-, natur- og miljømæssige forhold
 Kortlægning af benyttelse af bygninger og udearealer
 Inddragelse og samarbejde med brugere og interessenter
Se vedlagte status for analysearbejde.
Den 5. april blev der afholdt en workshop, som skulle styrke samarbejdet på tværs af
brugerne i havnen og strandparken.
Den 9. juni afholdes årets havnedag ”Vild med Vand”. Arbejdet med udviklingsplanen for
Nivå Havn og Strandpark vil blive præsenteret på en stand sammen med de kommunale
udviklingsprojekter, Fremtidens Nivå Bymidte og Helhedsplan for Lergravene.
Valg af niveauet for udviklingsplanen har været politisk behandlet i FIU og Økonomiudvalget
i maj måned. Udvalgene valgte en model, der rummer de mange ønsker for udvikling, så en
ny fremtidig lokalplan ikke begrænser udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark.
I slutningen af juni skal rådgiveren fremsende et forslag til en udviklingsplan.
Samlet set er der 6,9 mio. kr. til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. De mange forslag,
der ligger i udviklingsplanen kan ikke udføres indenfor budgettet, der skal derfor foretages
en efterfølgende prioritering eller etapedeling.
Ad. 7. Eventuelt
Ad. 7.1 Udlevering af nt cykelkort for Nivå
Udleveret.
Ad. 7.2. Formidling - film om rotter.
Filmene kan ses ved at følge dette link: Rotter og andre skadedyr
God fornøjelse.
Ad. 7.3. Landbomøde på rådhuset.

Søren Hansen orienterede om, at der holdes møde om landområdet, herunder benyttelse og
beskyttelse i det åbne land den 22. august 2018 på rådhuset. I er alle meget velkomne.
Dagsorden tilsendes rådets medlemmer når den foreligger.

